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UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
BİLİŞİM SİSTEMLERİ
ve TEKNOLOJİLERİ

Merhaba ben Buse. İstanbul Okan Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim
Sistemleri Bölümü öğrencisiyim. Meslek Lisesi’sinde
Web Programlama Bölümü’nde okudum.
Çocukluğumdan beri bilgisayara karşı çok ilgiliydim.
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Bu ilgim donanım elemanları yerine yazılım ile ilgiliydi. Günümüzde en çok ihtiyaç duyulan
alanlardan biri olduğu için bu bölümü tercih ettim.
Doğduğumdan beri İstanbul’da ailem ile yaşıyorum. Üniversite tercihimi yaparken kendi
şehrimden ayrılmak istemedim. İstanbul’da bulunan üniversiteler arasından kampüsü beni
en çok etkileyen üniversite İstanbul Okan Üniversitesi olduğu için burayı tercih ettim. Tabii
ablamın da Okan’da okuyor olması tercihimde etkili oldu. Üniversiteye geldiğim zaman
bilgisayar ve yazılım konusunda bilgi sahibi olmama rağmen biraz çekindim diyebilirim. O
zaman bu tedirginliğimi bölümümde bulunan hocalarımla da konuştum. Benimle saatlerce
ilgilendiler ve korkularımı dindirdiler. Eğer bugün, yazılımı seven bir öğrenciysem hepsi
hocalarım sayesinde. Onlara çok şey borçluyum.
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden çift ana dal yapıyorum. Bununla beraber Halkla ilişkiler
ve Reklamcılık Bölümü’nden de yandal yapıyorum. Her zaman reklamcılıkla ilgilenmek,
bir şeyler üretmek ilgimi çekti. Mühendislik ise kariyerim için beni bir adım ileri taşıyacak
bir unvan. Okuduğum bölümleri çok seviyorum. Vize ve inal haftaları biraz fazla yoğun
olmam dışında hiçbir zorluk çekmiyorum. İnsan sevdiği yerde, istediği bölümü okurken
neden zorlansın ki? Ben sadece önüme çıkan fırsatları değerlendiriyorum ve üniversitemin
bana sunduklarından faydalanıyorum.
İstanbul Okan Üniversitesi bir öğrencinin etkinlik anlamında kendini asla eksiklik
hissetmeyeceği bir üniversite. Burada en çok sevdiğim şeylerden biri, üniversitenin
öğrenciye ait olması. Birçok etkinliğe katıldım ama beni asıl mutlu eden, benim istediğim
etkinlikleri yapmam için üniversitemin bana destek olması. Şiiri çok seviyorum, üniversiteye
ilk geldiğimde Şiir Kulübü kurdum. Bilişim ve Sosyal Medya Kulübü’ne katıldım. Etkinlikler
yaptım. Şimdi geriye baktığımda bu kazanımlarım da en az akademik yetkinliğim kadar
önemli olduğunu görüyorum. Baştan sona bir süreci yönetmek, ekip kurmak ve bu ekibi
yönetmek, kurduğun ekip ile aile ruhu içerisinde çalışmak... Bunlar gerçekten paha biçilemez
deneyimler.
Üniversiteye hazırlanan arkadaşım severek, isteyerek okuyacağın bir bölümü ve üniversiteyi
seçersen tüm zorlukların altından kolayca kalkabilirsin.
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GASTRONOMİ

Merhaba ben Alper. İstanbul Okan Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi Bölümü
öğrencisiyim. Çocukken ailemle bir davete katıldım,
orada tesadüfen mutfağa girdim ve oradaki
muhteşem ortamdan çok etkilendim.
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Alper
GÜLER

7

Antalya’da turizm meslek lisesinde okudum. Liseden itibaren yarışmalara katıldım, hala
katılıyorum. Yemek yapmak benim için büyük bir aşk, yarışmalarda aldığım ödüller daha
büyük bir tutkuyla çalışmamı sağlıyor.
9. sınıftan itibaren Gastronomi Bölümü olan üniversiteleri araştırıyordum. İstanbul Okan
Üniversitesi gastronomi alanındaki başarılarla önüme çıkıyordu. Lise son sınıftayken
Antalya’da İstanbul Okan Üniversitesi’nin düzenlediği bir etkinliğe katıldım. Orada, ben
kesinlikle bu okula gelmeliyim diye düşündüm. Sonra üniversiteyi ziyaret ettim, hocalarımızla
görüştüm, mutfağı gördüm ve kararımın ne kadar doğru olduğunu gördüm. 1. sıraya Okan
Gastronomi Bölümü’nü yazdım. Sonuçta yüzde 50 burslu Okan öğrencesi oldum.
Üniversitemizin en güzel tarafı her kademede kişiye ulaşabilmemiz. Hocalarımızla zaten
sürekli iletişim halindeyiz.
Bölümde bilgi ve beceri ile donanmış, kültürlü, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bilinçli,
yenilikçi niteliklere sahip yönetici şeler ve geleceğin gastronomları olarak yetiştiriliyoruz.
Uygulama ve teori dersleri olarak 2 ayrı kategoride dersler alıyoruz Uygulama Dersleri
Türkiye’nin en büyük eğitim mutfaklarından biri olan O’Mutfak’ta yapılıyor. Aynı anda 96
öğrencinin ders yapabileceği 2 ana mutfak ve 1 pastane uygulama mutfağından oluşan
O’Mutfak son teknoloji ile donatılmış, konforlu ve üst düzey bir eğitim için her türlü imkâna
sahip.
Happy Life Programı sayesinde fotoğrafçılık dersi aldım. Benim için çok güzel bir
deneyim oldu. Bizim işimiz aynı zamanda sunum. Yaptığım yemeği profesyonel bir gözle
fotoğralayabiliyorum. Bizim alanda staj yapmak çok çok önemli. Kendimiz de stajlara
başvurabiliyoruz, Kariyer Merkezimiz de bu konuda bize destek oluyor. Ben bu dönem
Cumhurbaşkanlığı’nda staj yapıyorum. Bu, kendimle gurur duymam için bir vesile.
Üniversiteye hazırlanan arkadaşlarım, hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin. Çünkü hayaller
sizi mutlaka arkasından götürüyor.
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İstanbul Okan Üniversitesi Uygulama Mutfağı
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Çağla
ALTAK
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HALKLA İLİŞKİLER
ve REKLAMCILIK

Merhaba ben Çağla. İstanbul Okan Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Hakla İlişkiler ve
Reklamcılık Bölümü öğrencisiyim. Anadolu Meslek
Lisesi İletişim Bölümü mezunuyum. İletişim
alanında aldığım eğitimi üniversitede devam
ettirmek istiyordum.
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İletişim kurmayı, yeni insanlar tanımayı, tanıdığım insanları keşfetmeyi ve onlara başka
şeylerden söz etmeyi ve onları dinlemeyi çok seviyorum. Seçebileceğim alanlar içinde
halkla ilişkilerin daha fazla iş imkânı sağlayacağını düşündüğüm için bu alana yöneldim
ama sadece halkla ilişkiler olmasın, reklamcılığı da içine alsın istiyordum. Böylece içimdeki
yaratıcılığı ortaya çıkarma şansı yakalayabilirdim.
Liseyi Yalova’da bitirdim. İstanbul Okan Üniversitesi deniz ulaşımı sayesinde Yalova’ya çok
yakın. Üniversiteleri araştırırken bu durum beni Okan’a yaklaştırdı. Akademik kadronun
gücü, kampüsün olanakları, yurt imkanı, staj fırsatları tercihimi kesinleştirdi. İstanbul Okan
Üniversitesi’ne tam burslu olarak yerleştim. Hocalarımın yakın ilgisi ilk gün başladı ve hiç
eksilmedi. Çok önemli iki şirkette staj yaptım, ikisini de bizzat hocalarımın aracılığıyla
gerçekleştirdim.
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde sektörün önde gelen kurumları ve başarılı
yöneticileri ile birlikte olma, iş yaşamı ve kariyer olanaklarıyla ilgili tecrübe edinme
imkanlarına sahip oldum. Bu süreç içinde, iş hayatının her alanında kendine yer bulan
ve önemi günden güne artan halkla ilişkiler ve reklamcılık çalışma alan ve koşullarını
yaşayarak, deneyimlerden faydalanarak öğrenme fırsatı elde ettim. İş yaşamına hazırlık
programları ve staj olanaklarıyla, iş deneyimi kazandım. Halkla ilişkiler ve reklamcılık
alanında ilerlerken, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde çift ana dal yapmanın
alternatileri olan bir hayata sahip olmak için fırsat olacağını düşündüm. Bölüme ÇAP için
başvurdum ve kabul aldım. Şu anda iki bölümü birlikte okuyorum.
Üniversiteye hazırlanan arkadaşlarım, eğer doğru bir bölümü ve doğru bir üniversiteyi
seçerseniz içinizde taşıdığınız potansiyeli açığa çıkarabilirsiniz.
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Seyit
YILMAZ
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UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
HAVACILIK
YÖNETİMİ

Merhaba ben Seyit. İstanbul Okan Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi
Bölümü öğrencisiyim. Her zaman havacılığa karşı
özel bir ilgi duydum. Uçaklar, hava limanları hep
ilgimi çekiyordu.
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Üniversite tercihlerini yapacağım dönemde hem bu ilgi hem de havacılığın sürekli ilerleyişi
ve mezun olduktan sonraki iş olanakları beni bu alana yönetti.
İstanbul Okan Üniversitesi’nin sektörden gelen akademisyenleri, ÇAP olanakları ve yurt dışı
bağlantıları tercihlerimi yaparken etkili oldu. İş dünyasına yakınlığıyla öne çıkan Okan’ın
İstanbul’da olması da ayrıca cezbediciydi. Bir kampüs üniversitesinde okumak istiyordum.
Okan’ın yeşil kampüsü, sosyal ve kültürel olanakları, yurdunun kampüsünün içinde yer
alması da diğer özeliklerinin üzerine eklenince tercihim Okan oldu.
Havacılık Yönetimi Bölümü’nde, sivil hava ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren hava
alanı ve terminal işletmeleri, yer hizmetleri kuruluşları ve hava yolları ile diğer havacılık
işletmelerine yönelik olarak, yabancı dil bilen, ileri teknoloji bilgisine sahip, kendini sürekli
yenileyebilen, bu alanlarda günümüzdeki ve gelecekteki gereksinimleri karşılayabilecek
bilgi ve beceriye sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde görev yapabilecek yönetici adayları
olarak yetiştiriliyoruz. Fakültemizdeki Pilotaj Bölümü ile akademik ve teknolojik gelişmeler
açısından sürekli işbirliği içindeyiz.
Havacılık Yönetimi eğitimim devam ederken Uluslararası Lojistik Bölümü’nde çift ana dal
programına başvurdum ve kabul edildim. Birbirini besleyen bu iki bölümde okumanın
mezun olduktan sonra bana çok önemli fırsatlar sunacağını düşünüyorum.
Üniversitemizdeki onlarca topluluktan biri olan Network Topluluğu’na üyeyim. Topluluk
olarak birçok etkinlik düzenledik. Bu etkinlikler sayesinde iş dünyasının içinden insanlarla
tanışma şansı yakaladım. Kişisel gelişimime çok büyük katkı sağladı.
Üniversiteye hazırlanan arkadaşlarım, seçeceğiniz bölümün iş olanakları çok önemli.
Mezun olduğunuzda iş olanaklarının neler olduğuna bakarak tercih yapmanızı öneririm.
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PİLOTAJ

Merhaba ben Elçin. İstanbul Okan Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pilotaj Bölümü
öğrencisiyim. Pilot olmak çocukluk hayalimdi diye
başlarsam çok klişe olacak biliyorum ama öyleydi.
Babam helikopter pilotu, ablam hostes.
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Elçin Şara
SAYDAM
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Bu durumda uçmak bizim ev için doğal bir şeydi. Pilotluğun erkek işi olduğunu düşünenler
artık eskisi fazla değil ama benim pilot olmak hayalimin altında kadınların çok iyi pilot
olacaklarını gösterme ikri de yatıyor olabilir. Uçmanın, gökyüzünde olmanın ve bunu kendi
kontrolünde gerçekleştirmenin muhteşem bir duygu olduğunu düşünüyorum. Ben bu duyguyu
sürekli yaşamak istiyordum. Özgür olmak için de bundan daha iyi bir yol bulamıyordum.
Üniversite sınavına hazırlanırken önce Pilotaj Bölümü’nü kazanmak için nasıl bir yol
izleyeceğimi planladım. İyi bir plan yaptım ve o plana sadık kaldım. Sınavda istediğim
sonucu aldım. İstanbul’un dışında bir yerde okumak istemiyordum. Pilotaj Bölümü az sayıda
üniversitede var, İsanbul Okan Üniversitesi de bunlardan biri. Araştırma yaparken akademik
kadrosuyla öne çıktı, Okan’ı istedim ve Okan’ın öğrencisi oldum.
Özgün eğitim anlayışıyla, gelişen havacılık sektörüne dinamik, hızlı düşünen, yabancı dil
becerileri gelişmiş, dünyanın her bölgesinde uçuş yapabilecek ve geleceğin mesleğine sahip
havacıları ve pilotları olarak yetiştiriliyoruz. Uçuş eğitimlerimizi, Atlantik Uçuş Akademisi
(AFA) bünyesinde tamamlıyoruz. THY ile Üniversitemiz arasında yapılan işbirliği anlaşması
kapsamında, Pilotaj Bölümü öğrencilerinden THY’nin kriterlerini karşılayanlara II. Pilot
olarak çalışma imkanı sağlanacak.
Bölümümüz doğal olarak İngilizce. Bir yıl hazırlık programından sonra bölüm derslerine
başladık. İstanbul Okan Üniversitesi’ndeki ikinci yabancı dil uygulaması sayesinde dilersem
Rusça, Arapça ya da Çince öğrenebilirim. İkinci yabancı dil olarak Rusça öğrenmemin
mesleki anlamda bana çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Üniversitemizin uluslararası
bağlantıları çok fazla olduğu için kampüste çok sayıda yabancı arkadaşım oldu, bu sayede
İngilizcemi ilerlettim.
Üniversitenin akademik yaşantısının dışında sosyal olanakları da önemli. Ben sosyal bir
insanım, insanlarla iletişimde olmayı, paylaşmayı, eğlenmeyi, seviyorum. Bu açıdan çok
şanslıyım. Çok sayıda kulübümüz var. Happy Life Programı’nda modern dans eğitimi
alıyorum. Bu sayede hem arkadaş çevrem genişledi hem de kendimi farklı bir alanda
gösterme şansı yakaladım.
Üniversiteye hazırlanan arkadaşlarım, üniversite seçerken üniversitenin size sunduğu tüm
imkânları araştırmanız öneririm.
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Atlantik Uçuş Akademisi (AFA)

21

SPOR
YÖNETİCİLİĞİ

Merhaba ben Hazal. İstanbul Okan Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Spor Yöneticiliği
Bölümü öğrencisiyim. 10 yaşından bu yana yelken
sporuyla uğraşıyorum, milli sporcuyum. Spor benim
yaşamım. Üniversitede sporla ilgili bir eğitim almak
istiyordum.
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Hazal
ŞİŞMAN
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Bölümleri içinde spor yöneticiliğine karar verdim çünkü hem sporun içinde olmak hem
farklı alanlarda yetkinleşmek istiyordum. Spor hem ülkemizde hem dünyada bir endüstri
haline gelmiş durumda bu alanla ilgili uzmanlaşmış yöneticiye duyulan ihtiyaç da her
geçen gün artıyor. Sporun içinden gelen biri olarak bu alanda yönetici olmak beni çok
heyecanlandırdı. Spor Yöneticiliği Bölümü’ne karar verdikten sonra üniversiteler içerisinde
Okan özellikle akademik kadrosuyla öne çıktı. Bölüm Başkanımız Doçent Dr. Lale Orta spor
camiasının çok önemli bir ismi ve tüm diğer hocalarımız hem tanınan hem yetkin isimler.
(Onların öğrencisi olduğum için çok şanslıyım.) Yeşil kampüsümüzün özellikle bir sporcu
için sunduğu fırsatları da değerlendirince 1. tercihime burayı yazdım ve tam burslu olarak
yerleştim. Ben sınav puanımla yerleştim ancak üniversitemizin milli sporcu bursu olduğunu
da paylaşmak isterim. Milli sporcu bursumuz sadece bizim bölüm için geçerli değil. Mesela
üniversitemizde mimarlık öğrencisi olan, Türkiye’den olimpiyatlara katılan ilk kadın milli
yelkenci Çağla Dönertaş tam burslu olarak öğrenim görüyor.
Spor Yöneticiliği Bölümü’nde spor endüstrisine gerekli bilgi ve beceriyle donanmış, ulusal
ve uluslararası alanın rekabetçi ortamına hazır ve istekli spor yöneticileri adayları olarak
yetiştiriliyoruz. Bölüm bizlere yönetim ve organizasyon becerilerimizi geliştirmek için fırsatlar
sunuyor. Bu fırsatları çok iyi değerlendirmeye çalışıyorum. Üniversitemin sunduğu fırsatlar
da var. Bunlardan birisi de çift ana dal programı. Sporun dışında en çok ilgilendiğim alan
olan Psikoloji’de ÇAP yapıyorum. Hedeim iki alanı birleştirip sporcu psikolojisi alanında
çalışmak. Bu alanda çok ciddi bir açık var. Hem sporcu, hem spor endüstrisini bilen bir
psikolog olarak çok güzel şeyler yapacağıma inanıyorum.
Üniversiteye hazırlanan arkadaşlarım, üniversite seçerken imkanlarını çok iyi araştırın.
Fırsatlar sunan üniversiteleri tercih edin.
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YENİ MEDYA

Merhaba ben İrem. İstanbul Okan Üniversitesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Yeni Medya Bölümü
öğrencisiyim. Etrafımda olan biteni başka bir gözle
yorumlamak ve aktarmayı istiyordum. Gazeteci
olmak istiyordum.
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İrem
GÜVEN
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Bu yönde ilerledim ve başka bir vakıf üniversitesinde Gazetecilik Bölümü’nü kazandım. Yarım
dönem gazetecilik eğitimi aldıktan sonra klasik anlamda gazetecilik eğitiminin dışında bir
şey yapmak istediğimi fark ettim. Değişen yeni dünyanın yeni medyasında bir iş yapmak
istiyordum. İstanbul Okan Üniversitesi’yle de Yeni Medya bölümlerini araştırırken tanıştım.
Kampüse geldiğimizde burada kalmak istedim. Akademik kadronun niteliği ve bakış açıları
da beni çok etkiledi. Yüzde 50 bursla ilk tercihim olan İstanbul Okan Üniversitesi Yeni
Medya Bölümü’ne yerleştim.
Yeni Medya Bölümü dijital dünyanın var olmasıyla birlikte bir zorunluluk olarak ortaya
çıkmış bir bölüm. Halkla ilişkiler, reklamcılık, görsel iletişim tasarımı, bilişim sosyoloji,
siyaset bilimi gibi birçok farklı alanla ilişki içerisinde bir eğitim gerçekleştiriliyor. Bölümde
yeni iletişim kanallarında söz sahibi olacak, içerik hazırlama, yönetim, pazarlama iletişimi
alanlarda uzmanlaşmış kişiler olarak yetiştiriliyoruz.
İletişim teknolojileri, web tasarımı, sosyal medya, içerik yönetimi ve dijital uzmanlık
gerektirecek benzer alanlarda teorik bilgi alıyoruz. Aynı zamanda staj ve sektörel işbirlikleri
ile uygulama şansı yakalıyoruz. Farklı alanlarla ilgili de bilgi sahibi olarak yetiştiriliyoruz. Bu
sayede mezun olduktan sonra iş olanaklarımız çoğalıyor. Yaptığımız stajlar da çok önemli.
Daha öğrenciyken iş nasıl yapılır görmüş oluyoruz. Ben bu yaz ulusal bir TV kanalında staj
yaptım. Bu staj bana çok şey öğretti.
Üniversitemin bana sağladığı en önemli olanaklardan biri de çift ana dal uygulamasına
verdiği destek oldu. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde ÇAP yapıyorum. İki bölümün
derslerinin birbirine çok katkısı oldu. İletişimin medya tarafını, halkla ilişikler tarafını ve
reklamcılık tarafını aynı anda öğreniyorum. Derslerim yoğun ama kampüsteki sosyal yaşam
sayesinde nefes alabiliyorum.
Üniversiteye hazırlanan arkadaşlarım, tercih yaparken değişen dünyanın mesleklerini de
araştırmanızı öneririm. Bizi yeni bir dünya bekliyor.
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UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ
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OKAN’LI OLMAK
Okan’lı olmak öncelikle iyi
insan olmaktır; değerleri olan,
ülkesine ve dünyaya karşı
sorumluluklarının farkında
olan özgür bireyler olarak
hayata hazırlanıyoruz.
Günümüz koşullarında İngilizce
bilmek şart. Biz dilersek
İngilizceyi Miami’de Okan
International University’de
öğrenme şansına sahibiz.
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Sadece
İngilizce
bilmenin
yetmediği
dünyamızda Çince, Rusça, Arapça dillerinden
birini ikinci dil olarak öğrenebiliyoruz.
Türkiye’de ilk kez bizim üniversitemizde
gerçekleştirilen Girişimcilik Dersleri’yle kendi
alanında bir numara olmuş sektör liderlerinden
nasıl başardıklarını öğreniyoruz. OKAN
COOPerative
Learning-İşyerinde
Eğitim
Programı sayesinde staj uygulamalarından
farklı olarak yüzlerce şirketle anlaşması
olan üniversitemiz, bizleri uygun şirketlere
yerleştirerek bir dönemimizi uygulamayla
geçirmemizi sağlıyor.
Bu sayede iş yaşamına başlamadan
kariyerimizin temellerini atmış oluyoruz.
Mezun olabilmemiz için sadece kendi
derslerimizden başarılı olmamız yetmiyor aynı
zamanda Kariyer ve Yaşam Programı’nda da
başarılı olmamız gerekiyor.

Özellikle Happy Life
programıyla tangodan masa
tenisine, yüzmeden satranca
çok geniş bir yelpazede
kendimizi geliştirebiliyoruz.
Üniversitemiz çift ana dal
ve yandal programlarına bizi
teşvik ediyor, bu programlar
için ayrıca ücret talep etmiyor.
Burslarımız da karşılıksız ve
kesintisiz.
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DÜNYA ÖLÇEĞİNDE
YEŞİL KAMPÜS
Günlük hayatımızın büyük bölümünü kampüste geçiriyoruz.
Bu nedenle bir öğrenci için kampüs olanakları çok önemli.
Ana yerleşkemiz olan Tuzla Kampüsü 160.000 metrekarelik bir
alana kurulu. 24 saat yaşayan yeşil kampüsümüzde, çimlerde
uzanırken onlarca farklı çiçeğin renkleriyle büyülenip göldeki
kuğuları izleyip ağaçlardan meyve toplayabiliyoruz.
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DÜNYA ÖLCEĞİNDE YEŞİL KAMPÜS

Kampüs içinde 1500 kişilik modern yurt binalarımızda farklı
konaklama seçeneklerine sahibiz. Kampüsümüzde kapalı
spor salonu, yüzme havuzu, itness, squash salonu, pilates
ve aerobik stüdyoları, tenis kortları, halı saha ve basketbol
sahalarımız bulunuyor. Ayrıca kampüsteki yemekhane,
restoran ve kafelerde her bütçeye uygun yiyecek bulma şansına
sahibiz. Marketten kuaföre, tüm ihtiyaçların düşünüldüğü bir
kampüste yaşıyoruz. Oyun ve sinema salonumuz sayesinde
eğlenceli zaman geçiriyoruz. Bir üniversitenin en önemli
yapı taşlarından birisi de kütüphanedir. Kütüphanemizde
binlerce basılı ve dijital yayın sayesinde araştırmalarımızı
ve ödevlerimizi daha nitelikli yapabiliyoruz. İlgimizi çeken
öğrenci topluluğuna katılabiliyor, aynı zamanda kendi
topluluğumuzu da kurabiliyoruz.
Kampüsümüz Sabiha Gökçen Havaalanı’na 5 dakikalık
uzaklıkta. İstanbul gibi traiğin çok büyük problem olduğu
bir şehirde hem İstanbul’un tüm olanaklarından faydalanıyor
hem de şehrin karmaşasından uzakta kalabiliyoruz. İstanbul
üniversite eğitimi almak için farklı fırsatları içinde taşıyor.
İstanbul’da hem üniversite okuyoruz hem de İstanbul’u
okuyoruz. İstanbul Okan Üniversitesi öğrencileri olarak
mezun olduğumuzda sadece bir diploma elde etmiyoruz.
Kendi alanımızda uzmanlaştığımız kadar, entelektüel birikimi
olan sosyal bireyler olarak hayata adım atıyoruz. Biz burada
bir kültür kazanıyoruz.
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İSTANBUL OKAN
ÜNİVERSİTESİ
TUZLA KAMPÜSÜ

34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL
T +90 216 677 16 30
F +90 216 677 16 47

İSTANBUL OKAN
ÜNİVERSİTESİ
KADIKÖY KAMPÜSÜ

Uzunçayır Cad. No: 4/A 34722
Hasanpaşa, Kadıköy / İSTANBUL
T +90 216 325 48 18
F +90 216 339 61 36

İSTANBUL OKAN
ÜNİVERSİTESİ
MECİDİYEKÖY KAMPÜSÜ

Avni Dilligil Sok. No: 18 34394
Mecidiyeköy / İSTANBUL
T +90 212 216 18 44
F +90 212 216 18 03

İSTANBUL OKAN
ÜNİVERSİTESİ
BAHÇELİEVLER KAMPÜSÜ

Şirinevler Meydanı, Mareşal Fevzi Çakmak
Cad. No:3 Bahçelievler / İSTANBUL
T +90 212 677 65 26

okan.edu.tr aday.okan.edu.tr
/okanedu
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/okanuniversitesi

/okanedutr

